
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Số:        /UBND-VP
V/v đảm bảo công tác PCCC và 

CNCH đối với các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ Karaoke trên địa bàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Kính gửi:
- Công an thành phố Chí Linh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố;
- Các chủ hộ kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa 
bàn thành phố tất cả các cơ sở trên đều không đảm bảo đầy đủ các điều kiện 
về PCCC&CNCH. Cơ quan chức năng quản lý trực tiếp về PCCC đã có văn 
bản đình chỉ hoặc yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục những hạn 
chế, thiếu sót về PCCC xong mới được hoạt động trở lại. 

Để đảm bảo an toàn PCCC và CNCH và tăng cường quản lý nhà nước 
về công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên 
địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 
UBND các xã, phường, các Chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường: Tăng cường 
công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và Nhân dân cư trú trên địa bàn thành phố không tới các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ Karaoke không đảm bảo công tác PCCC và các quy định khác 
của Pháp luật, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định. Đồng thời, 
tuyên truyền, vận động người thân tham gia kinh doanh tại các cơ sở Karaoke 
chấp hành nghiêm các quy định về PCCC.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke tiếp tục thực hiện các kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước về tồn 
tại trong công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke trên địa bàn. Khi nào khắc phục các tồn tại trong công tác 
PCCC&CNCH thì thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về PCCC để tiến 
hành kiểm tra, phúc tra.
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường; các Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ 
Karaoke thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Địa bàn nào để xảy ra 
vi phạm thì Chủ tịch UBND xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ 
tịch UBND thành phố. 

Giao cho Công an thành phố thành lập đoàn kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện của các xã, phường và Chủ cơ sở kinh doanh Karaoke trên địa bàn, đồng 
thời đề xuất hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở 
không đảm bảo điều kiện nhưng vẫn hoạt động kinh doanh./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thưởng
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